


Advent en Kerst 
  Kerstprojecten Kindernevendienst 



Advent en Kerst 

Programma 

1. Bonnefooi 

2. Kind op Zondag 

3. Vertel het maar 

4. JOP 

5. Oefenen projectliederen 



Bonnefooi 

 zie je de koning al? 

  Lezingen uit Rechters 

  Kinderen: op zoek naar koning 



Bonnefooi 
 verbeelding in de kerk 

Vóór KND 

  Kennismaken met figuur Rechters;  

  figuur (levend of karton) gaat mee KND in 

 

Ná KND 

  Kinderen nemen iets van figuur kerk in; 

  sjaal figuur wordt opgehangen; 

  projectlied met bewegingen 



Bonnefooi 

 27 november: opstaan 
lezingen: Rechters 5 en Marcus 13: 24 – 37 

  Debora: rode sjaal 

  Gebruik van muziekinstrumenten 



Bonnefooi 
 4 december: vrucht dragen 

lezingen: Rechters 9: 7 – 15 en Johannes 1: 19 – 28 

  Vijgenboom: groene sjaal; 

  olijfolie/olijven, wijn, vruchten 



Bonnefooi 
 11 december: is het echt waar? 

lezingen: Rechters 13 en Johannes 3: 22 – 30 

  moeder Simson: oranje sjaal;  

  engeltjes (rest wordt uitgedeeld) 



Bonnefooi 
 18 december: doorbreken 

lezingen: Rechters 16: 1 – 3 en Lucas 1: 26 – 38 

  Simson: gele sjaal;  

  masker in vorm van zon 



Bonnefooi 
 25 december: zie je de koning al? 

lezingen: Jesaja 52: 7 – 10 en Johannes 1: 1 –14 

  Op wie valt het licht? 



Bonnefooi 
 uitwerking 

 Posters figuren 
uit Rechters; 

 drempelgebed en 
gesprek tussen 
predikant en 
kinderen; 

 projectactiviteiten 
die aansluiten; 

 Kinderen actieve 
rol; 

 projectlied. 

Meer info: www.kinderdienst.nl  

http://www.kinderdienst.nl/


Bonnefooi 
 materialen 

 Poster, met powerpoint, lied en 

     verwerkingen op CD-Rom  

    € 22,50 (excl. € 5,- portokosten) 

 Uitnodigingskaart  

     set van 10: € 2,50 

  Omslagen voor de liturgie 

     set van 100: € 9,50 

  Adventskalender van JOP  

     per stuk: € 2,- 

  Lantaarntje  

     per stuk: € 1,50; Vanaf 10 exemplaren: €1,35 per 

      stuk; vanaf 20 exemplaren: €1,20 per stuk; vanaf  

      40 exemplaren: €1,- per stuk 



Kind op Zondag 
 op zoek naar de koning 

  met kinderen op zoek naar koning; 

  kinderen zoeken koning die bij God hoort; 

  verhalen wijzen de weg op de zoektocht; 

  centraal: verhaal over drie mensen  

     die op zoek gaan naar een bijzondere koning 



Kind op Zondag 
 projectverbeelding 

  Projectverbeelding: kompas; 

  kinderen zoeken naar koning die bij God hoort; 

  kompas laat afbeelding zien die aansluit bij verhaal; 

  verhalen wijzen weg naar koning die bij God hoort 



Kind op Zondag 
 27 november: Debora 

lezing: Rechters 5 



Kind op Zondag 
 4 december: De bomenkoning 

lezing: Rechters 9: 7 – 15  



Kind op Zondag 
 11 december: De engel van God 

lezing: Rechters 13 



Kind op Zondag 
 18 december: Nazareth 

lezing: Lucas 1: 26 – 38 



Kind op Zondag 
 25 december: Koning in een kribbe 

lezing: Lucas 1: 26 – 38 



Kind op Zondag 

 landkaart 

  Illustraties van kompas; 

  aanwijzing voor zoektocht koning 



Kind op Zondag 
 CD-Rom 

 Hoorspelen ‘zoektocht naar koning’; 

 Powerpointpresentatie voor gebruik in kerk; 

 geluidsbestand projectlied; 

 alle afbeeldingen project 

 

 



Kind op Zondag 
 materialen 

  Los nummer  

     € 24,25 (voor niet-abonnees) 

  Kompas  

     € 23,95 

  Landkaart  

     set van 5 stuks: € 6,25 

  CD-Rom 

     (los) € 25,- 

  CD-Rom  

     (in combinatie met Kompas) € 14,95 

Meer info: www.kindopzondag.nl 

http://www.kindopzondag.nl/


Vertel het maar 
 spoor van licht 

  met Harry op zoek naar betekenis Kerstfeest; 

  actieve rol kinderen; 

  Harry symboliseert zoekende mens 



Vertel het maar 
 projectverbeelding 

  Projectverbeelding: ster; 

  elke week gaat één sterpunt meer branden; 

  op Eerste Kerstdag twéé sterpunten branden; 

  elke week bijbelverhaal met tekening; 

  tekening wordt aan ster gehangen 



Vertel het maar 
 27 november: God wijst het spoor 

lezing: Lucas 1: 5 – 25  

…God wijst het spoor, maar Zacharias volgt het 

eerst niet. En dus wordt het nog niet licht in zijn 

leven. Nog niet, want God laat hem niet los… 



Vertel het maar 
 4 december: ik volg uw spoor 

lezing: Lucas 1: 26 – 38 

…Maria hoopt op de Verlosser, gelooft God op 

zijn woord. Daarom zegt ze: ‘Laat er met mij 

gebeuren wat u hebt gezegd’. Ik volg uw spoor… 



Vertel het maar 
 11 december: samen wachten op het Licht 

lezing: Lucas 1: 39 – 56  

…Maria en Elisabet wachten samen op het Licht. 

Een kerk in het klein, waar gelovigen samen zijn, 

samen geloven… 



Vertel het maar 
 18 december: het Licht komt dichtbij 

lezing: Lucas 1: 57 – 80 

…Het kind van Zacharias en Elisabet wordt 

geboren. Hij is een teken van God. Het Licht, 

Jezus, komt dichtbij. Nog even… 



Vertel het maar 
 25 december: geef het Licht door! 

lezing: Lucas 2: 1 – 20 

…Door de geboorte van Jezus mag iedereen Gods 

spoor van Licht zien en vinden. En daarom: geef 

het Licht door…     



Vertel het maar 
 materialen 

Meer informatie: www.vertelhetmaar.nl 

  Het projectboek kost €30,- 

http://www.vertelhetmaar.nl/








Vragen? 
 roept u maar 



Bonnefooi 
 projectlied (melodie: ‘er is een kindeke’) 

Zondag 27 november 

 

  Bewegingen: opstaan en met   

     muziekinstrumenten muziek maken.  

 

1. 

Het licht vandaag ziet een krachtige vrouw.  

Debora staat op en laat ons dat zien. 

Opstaan, sta op, en sta op nog een keer,  

opstaan, sta op, en sta op nog een keer.  



Bonnefooi 
 projectlied (melodie: ‘er is een kindeke’) 

Zondag 4 december 

 

  Bewegingen: wiegen (armen boven je 

     hoofd en heen en weer wiegen) en tot 

     slot armen recht naar beneden  

     (standvastig staan). 

 

2. 

Het licht vandaag ziet een stevige boom 

die geeft ons vruchten en deelt daarvan uit.  

Sta in de grond en wieg zacht heen en weer,  

sta in de grond en wieg zacht heen en weer. 



Bonnefooi 
 projectlied (melodie: ‘er is een kindeke’) 

Zondag 11 december 

  

  Bewegingen: afwisselend ja en nee  

     knikken, verbaasd kijken.  

  

3. 

Het licht vandaag ziet een moeder vol vuur. 

De kleur is oranje dat laat ze ons zien….  

Geloven en buigen, zij buigt voor de Heer,  

geloven en buigen, zij buigt voor de Heer. 



Bonnefooi 
 projectlied (melodie: ‘er is een kindeke’) 

Zondag 18 december 

 

  Bewegingen: met je zonnemasker heen en 

     weer voor je gezicht bewegen.  

  

4. 

Het licht vandaag ziet een krachtige man. 

Geel is de kleur, zo fel als de zon. 

Open die deuren, doe open de poort, 

open die deuren, doe open de poort. 



Bonnefooi 
 projectlied (melodie: ‘er is een kindeke’) 

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag 

 

5. 

Het licht vandaag ziet een kindeke teer. 

De kleur is wit en wij vieren feest.  

Opstaan, sta stevig en buig voor de Heer, 

open de deuren, en kniel voor hem neer. 

  

Het licht vandaag zet ook ons in het licht,  

want Kerst roept ons samen tot vrede en kleur:  

opstaan, op weg gaan en buig voor de Heer, 

open de deuren, en kniel voor hem neer. 



Kind op Zondag 
 projectlied: “op zoek naar de koning” 



Kind op Zondag 
 projectlied: “op zoek naar de koning” 

2. Wij volgen het spoor na 

van Barak en Debora. 

Een rechter en een profetes 

geeft ons een wijze les. 

  

3. De bomen, zij stonden 

zo rechtop als zij konden. 

Maar wie van hen kon koning zijn, 

wie was er niet te klein? 



Kind op Zondag 
 projectlied: “op zoek naar de koning” 

4. Een vrouw wordt een moeder, 

het land krijgt een behoeder. 

Wat God belooft is werk’lijk waar, 

zijn licht ontbrandde daar. 

  

5. Paleizen, kastelen- 

zij kunnen ons niets schelen. 

Want God begint zijn plannen met 

een vrouw in Nazaret. 



Kind op Zondag 
 projectlied: “op zoek naar de koning” 

6. Een kind is geboren, 

laat iedereen het horen! 

Een koningskind in Betlehem; 

kom mee, dan zie je hem! 

  

7. Met oude verhalen 

zullen wij niet verdwalen.   

Wij zoeken met de wijzen mee, 

heb jij al een idee? 



Vertel het maar 
 projectlied 1: vóór de KND 

•  bij het aansteken van de kaarsen 

Zondag 27 november  

Eerste kaars, je maakt ons blij, 

want het donker gaat voorbij. 

Jezus komt! Hij wordt verwacht, 

God geeft licht in onze nacht. 

 

Zondag 4 december  

Tweede kaars, ook door jouw licht 

komt een lach op ons gezicht. 

Kerstfeest, nog drie weken maar. 

God maakt zijn beloften waar. 



Vertel het maar 
 projectlied 1: vóór de KND 

•  bij het aansteken van de kaarsen 

Zondag 11 december 

Derde kaars, je licht is sterk, 

Gods woorden klinken in de kerk. 

Ze wijzen ons de weg, op reis 

naar het nieuwe paradijs. 

  

Zondag 18 december 

Vierde kaars, straal als een ster 

’t Kerstfeest is nu niet meer ver. 

Eerst komt Johannes: God is goed. 

Hij wijst op Hem die komen moet. 



Vertel het maar 
 projectlied 1: vóór de KND 

•  bij het aansteken van de kaarsen 

Zondag 25 december 

Grote kaars, laat ieder horen: 

Jezus werd voor ons geboren. 

Een arm kind in een koude stal 

en toch de Redder van ’t heelal. 



Vertel het maar 
 projectlied 2: (melodie Gezang 124) 

Zondag 27 november 

 

1.Gods engel mag beloven: 

Jij krijgt toch nog een zoon. 

‘‘k Ben oud, kan niet geloven.’ 

Lang zwijgen is zijn loon. 

Refrein: 

God heeft ons niet verlaten, 

zijn liefde gaat steeds door. 

Gods Zoon zal zeker komen. 

Hij leidt ons op zijn spoor. 



Vertel het maar 
 projectlied 2: (melodie Gezang 124) 

Zondag 4 december 

 

2. Maria krijgt te horen: 

‘Gods Zoon daalt tot ons neer 

Uit jou wordt Hij geboren’. 

Ik wil U dienen, Heer! 

Refrein: 

God heeft ons niet verlaten, 

zijn liefde gaat steeds door. 

Gods Zoon zal zeker komen. 

Hij leidt ons op zijn spoor. 



Vertel het maar 
 projectlied 2: (melodie Gezang 124) 

Zondag 11 december 

 

3. Twee vrouwen vragen samen: 

Zijn Gods beloften echt? 

Ze bidden en ze zingen: 

de Heer doet wat Hij zegt.  

Refrein: 

God heeft ons niet verlaten, 

zijn liefde gaat steeds door. 

Gods Zoon zal zeker komen. 

Hij leidt ons op zijn spoor. 



Vertel het maar 
 projectlied 2: (melodie Gezang 124) 

Zondag 18 december 

 

4. De priesterzoon geboren, 

Hij zal vóór Jezus gaan. 

De wereld mag het horen: 

Johannes is zijn naam. 

Refrein: 

God heeft ons niet verlaten, 

zijn liefde gaat steeds door. 

Gods Zoon zal zeker komen. 

Hij leidt ons op zijn spoor. 



Vertel het maar 
 projectlied 2: (melodie Gezang 124) 

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag 

 

5. Het licht is nu gaan schijnen, 

de duisternis verdween. 

Gods Zoon is –zeg het allen!- 

Redder voor iedereen! 

Refrein: 

God heeft ons niet verlaten, 

zijn liefde gaat steeds door. 

Want Christus is gekomen. 

Hij leidt ons op zijn spoor. 



EINDE 
We wensen u nog 

een fijne dag! 


